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förskolor
Förslag till beslut
1. Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att inriktningen för när barn i
förskolan erbjuds modersmålsstöd genom särskild pedagog skall vara hösten
det år barnet fyller fyra år, samt
2. Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att särskilt
uppmärksamma flerspråkighet som kompetens vid rekrytering av personal till
förskolan.

Karin Norman
Stadsdelsdirektör

Lisbeth Boman
Avdelningschef

Sammanfattning
Kungsholmens stadsdelsförvaltning saknar policydokument för språkutveckling
och modersmålsstöd. En arbetsgrupp fick därför under hösten 2008 i uppdrag av
dåvarande avdelningschef Birgitta Dahlin att arbeta fram ett sådant dokument som
underlag inför ett nämndsbeslut. Policydokumentet, som ska vara vägledande för
verksamheten, ska inkludera såväl nationell lagstiftning som stadens egna
ställningstaganden. Arbetsgruppen tillsattes bl.a. mot bakgrund av att såväl
flertalet stadsdelar som flertalet kommuner har politiska ställningstaganden inom
området. Frågan är en prioriterad fråga även för Kungsholmens stadsdelsförvaltning.

Box 49039, 100 28 Stockholm. S:t Eriksgatan 47, 5 tr
Telefon 08-508 08 000
lars.neveling@kungsholmen.stockholm.se

www.stockholm.se/kungsholmen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 499-286-09
SID 2 (10)

Arbetsgruppen har nu avrapporterat sitt hittillsvarande arbete. På en punkt önskar
gruppen ställningstagande redan vid nämndens maj-sammanträde, nämligen till
frågan om från vilken ålder barn ska erbjudas modersmålsträning. Anledningen till
önskemålet är att ”beställningen” till Språkcentrum av modersmålspedagoger, sker
under maj månad.
Ärendet
Förvaltningen konstaterar att det inte finns stöd i lagstiftningen att generellt
begränsa modersmålsträningen att gälla från en viss ålder. Av de
stadsdelsnämnders och kommuners policydokument som förvaltningen tagit del av
har dock samtliga, om än olika tydligt, angivit att inriktningen är att
modersmålsträningen erbjuds från fyra alternativt fem års ålder, efter individuell
prövning och efter överenskommelse med barnets vårdnadshavare.
För nämndens ställningstagande i frågan citeras och hänvisas till några centrala
och principiellt viktiga dokument.
1. Stockholm kommuns hemsida (www.stockholm.se) anger följande under
rubriken Förskola/Modersmål/Övergripande information för staden:
”Enligt förskolans läroplan (Lpfö98) skall förskolan medverka till att barn med
annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska
språket och sitt modersmål.
Ersättning för språkutveckling finns i den ordinarie barnomsorgspengen som
varje år fastställs av kommunfullmäktige samt i den socioekonomiska
ersättning som utbetalas två gånger per år. Utöver dessa medel fördelas ett
extra bidrag på 5 000 kr barn/år för barn med annat modersmål än svenska.
Det extra bidraget fördelas utifrån att föräldrar har lämnat uppgifter om
detta på blanketten "Överenskommelse om plats i enskilt driven verksamhet".
För kommunalt drivna förskolor lämnas uppgifterna på en motsvarande
blankett. Den blankett som gäller för ansökan till Kungsholmens kommunala
förskolor biläggs (bilaga 1).
Vidare hänvisas till skriften ”Flerspråkighet i förskolan” av Pia Håland,
Susanne Benckert och Karin Wallin, som Myndigheten för skolutveckling gav
ut år 2008. Boken redogör för hur förskolan på olika sätt kan främja barns två-
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eller flerspråkighet. I boken diskuteras även erfarenheter och tips från
förskolor som också knyts till styrdokument och teori.
2. Två principiellt viktiga beslut från Skolverket (numera Skolinspektionen)
länkas från hemsidan:
•

Beslut 18 augusti 2006 ”Anmälan angående uteblivet modersmålsstöd, Y
kommun” (bilaga 2) där kommunen kritiseras för att modersmålsstöd i
förskolan begränsas till barn i behov av särskilt stöd.

•

Beslut 26 juni, 2008 ”Anmälan angående modersmålsstöd förskola”
(bilaga 3) där kommunen kritiseras för att inte ha uppfyllt författningarnas
krav om stöd i modersmål inom förskolan.

3. Utdrag ur webbsidan Stockholm.se/Sprakcentrum/Förskola (bilaga 4).
Förvaltningens kommentar:
Den tjänst Stockholms stad erbjuder genom Språkcentrum är kvalificerade
modersmålspedagoger som förskolebarnet vanligtvis träffar under en timme
per vecka, enskilt eller i grupp. Kostnaden per timme och år är för närvarande
15 860 kronor.
För budgetåret 2008 uppgick Kungsholmens kostnad till närmare 1,7 mkr.
4. Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass – anger:
”Förskolan ska tillsammans med föräldrar lägga grunden till flerspråkighet hos
barn med andra modersmål än svenska.
Det innebär att aktivt stödja modersmålet och att utveckla svenska språket
inom ramen för förskolan ordinarie verksamhet. Utgångspunkten är en
kartläggning, analys av barnets språksituation som grund för den pedagogiska
verksamheten”.
5. Förskolan läroplan, Lpfö 98, anger följande om modersmålsstödet:
”1Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får
möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.

1

Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad upplaga 2006, s. 6
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2

Förskolan skall sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än
svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera
såväl på svenska som på sitt modersmål”.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har tagit del av arbetsgruppens hittillsvarande arbete och konstaterar
att det språkstöd som barn med annat modersmål än svenska erbjuds, nästan
undantagslöst erbjuds i form av särskild modersmålspedagog från Språkcentrum.
Förvaltningen ser behov av att utveckla även andra strategier, t.ex. språkstöd
genom flerspråkig ordinarie personal.
Förvaltningen föreslår därför
att inriktningen för när barn i förskolan erbjuds modersmålsstöd genom särskild
pedagog, skall vara från hösten det år barnet fyller fyra år, samt
att uppdra åt förvaltningen att uppmärksamma flerspråkighet som särskild
kompetens vid rekrytering av personal till förskolan.

Bilaga
1.
2.
3.
4.

2

Blankett ”Ansökan om modersmålsstöd ht -09”
Skolverkets beslut 18 augusti 2006
Skolverkets beslut 26 juni 2008
Utdrag ur webbsidan Stockholm.se/Sprakcentrum/Förskola
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Bilaga 2
Utdrag ut Skolverkets beslut 2006-08-18
Bilaga 2
Utdrag ur Skolverkets beslut 2006-08-18
Motivering till beslutet

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) framgår att förskolan skall medverka till att barn
med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och
sitt modersmål.
I ändringarna av 1998 års läroplan för förskolan (SKOLFS 2005:11) framgår bl.a. att barn
med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig
svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan skall sträva efter
att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet
samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
I förskolepropositionen Kvalitet i förskolan (prop. 2004/05:11) anges bl.a. att ”Stöd för
barn med annat modersmål än svenska är mycket viktigt i förskolan, särskilt för de yngsta
barnen som är i färd med att utveckla språk och identitet”. Det räcker inte att barnen
talar sitt modersmål i hemmet. Även förskolan bör bidra till att modersmålet utvecklas
för att barnen aktivt skall kommunicera på såväl sitt modersmål som på svenska.”……
....”Regeringen avser att förstärka förskolans läroplan beträffande språk- och
identitetsutveckling för barn med annat modersmål än svenska”. Av läroplanen framgår
idag att det ligger i förskolans uppdrag att bidra till att barn med annat modersmål än
svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål samt en
dubbel kulturtillhörighet. Vidare anges att förskolan skall bidra till att barn som tillhör de
nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd att utveckla en dubbel
kulturtillhörighet. Trots detta har Skolverket vid sina inspektioner av förskolan i flera fall
konstaterat att huvudmännen inte lever upp till detta. Regeringen ser allvarligt på
utvecklingen där allt fler kommuner har valt att minska eller helt avveckla
modersmålsstödet i förskolan.”….
….”För att förtydliga förskolans mångkulturella uppgift avser regeringen att i läroplanen
införa mål för förskolan att sträva mot för barn med annat modersmål än svenska. Dessa
barn skall i förskolan få stöd för sin identitetsutveckling samt sin förmåga att
kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.” ….
….”Enligt regeringens bedömning skall det även fortsättningsvis vara en pedagogisk
fråga hur barn med annat modersmål än svenska skall få stöd för sin utveckling och sitt
lärande i förskolan. Alla förskolor skall ha en god beredskap och hög ambitionsnivå i
denna fråga. Huvudmannen avgör vilka resurser och kompetenser som krävs i olika
arbetslag för att uppfylla läroplanens mål i detta avseende.”
I Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2005:10) för kvalitet i förskolan framgår att
kommunen bör verka för att alla förskolors arbete präglas av ett interkulturellt
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förhållningssätt där olika kulturer ses som en tillgång samt särskilt uppmärksamma att
barn med annat modersmål än svenska erbjuds kontinuerligt modersmålsstöd.
Mot bakgrund av ovanstående gör Skolverket följande bedömning.
Y kommun har i ärendet anfört den begränsningen att modersmålsstöd i förskolan
endast ges till barn i behov av särskilt stöd för sin utveckling. Enligt Skolverkets
bedömning är det dock inte förenligt med läroplanen att endast ge modersmålsstöd i
förskolan till barn i behov av särskilt stöd. Skolverket kritiserar därför Y kommun för
begränsningen att modersmålsstöd inom förskolan endast ges till barn i behov av särskilt
stöd.
Fråga kvarstår i ärendet om Y kommun har skyldighet att ge de aktuella barnen
modersmålsstöd i spanska inom förskolans verksamhet.
Av utredningen framgår att de aktuella barnen har en svensk mor och en spansk far.
Barnen är enligt anmälaren tvåspråkiga och familjen talar både svenska och spanska i
hemmet utan att något av språken har företräde. Y kommun har bedömt att med en
svensk mor är barnens modersmål företrädesvis svenska. Anmälaren hävdar dock att inte
något av språken har företräde i familjen. Skolverket har inte funnit att frågan om ett
barn kan ha två modersmål har berörts närmare i förarbeten till aktuell bestämmelse i
läroplanen för förskolan.
Enligt Nationalencyklopedins ordbok definieras modersmål som ”första inlärda (och bäst
behärskade) språk”.
Skolverket har varit i kontakt med Språknämnden i frågan vad modersmål betyder i
allmänspråket och om man i den bemärkelsen kan ha mer än ett modersmål.
Språknämnden har anfört bl.a. följande.
”Det förekommer att barn växer upp med t.ex. en svensk far och en spansk mor och lär
sig båda språken lika bra och i ungefär samma takt. Vanligare är nog i sådana familjer att
det ena språket blir starkare än det andra, men det är alls inte uteslutet att barnet lär sig
båda språken lika bra. I sådana fall måste man säga att barnet har två modersmål. Man
kan absolut inte utifrån en allmän upplysning att ett barn i Sverige har t.ex. svenskspråkig
mor och spanskspråkig far hävda att svenska är barnets modersmål. Först efter en ganska
ingående undersökning av barnets språkförmåga och språkliga miljö till vardags skulle
man eventuellt kunna fastställa att det ena språket har företräde framför det andra. Men
man kunde också finna att språken är lika starka.”
Myndigheten för skolutveckling har i sitt stödmaterial Komma till tals – flerspråkiga barn
i förskolan, i likhet med Språknämnden, funnit att ett barn kan ha två modersmål och
anfört bl.a. följande.
”Traditionellt brukar man tala om modersmål som det första språk man lär sig. Idag
används kanske främst inom forskningen, också begreppet förstaspråk. Simultan
tvåspråkighet kallas det om ett barn lär sig två språk redan från födseln eller från mycket
tidig ålder. Inlärningen av språken sker mer eller mindre parallellt. Sådan tvåspråkighet
kan utvecklas då föräldrarna har skilda modersmål som de aktivt använder med barnet.
Barnet får då två förstaspråk.”
Mot bakgrund av vad som ovan anförts konstaterar Skolverket att ett barn kan ha två
modersmål. I ärendet har inte heller något annat visats. De aktuella barnen omfattas
därför av förskolans skyldighet enligt läroplanen att få möjlighet att utveckla spanska som
sitt modersmål. Skolverket stannar i denna fråga vid dessa uttalanden.
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Skolverket genomför hösten 2006 inspektion i Y kommun. Även inspektionen syftar till
att kontrollera om skolorna lever upp till de krav som författningarna ställer på
verksamheten.

Bilaga 3
Utdrag ur Skolverkets beslut 2008-06-26
Motivering till beslutet

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) finns angivet att förskolan ska medverka till att barn
med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och
sitt modersmål. Det framgår också att barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt
modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom
andra områden. Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än
svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på
svenska som på sitt modersmål.
I förskolepropositionen Kvalitet i förskolan (prop. 2004/05:11) anges bl.a. att "Stöd för
barn med annat modersmål än svenska är mycket viktigt i förskolan, särskilt för de yngsta
barnen som är i färd med att utveckla språk och identitet”. Det räcker inte att barnen
talar sitt modersmål i hemmet. Även förskolan bör bidra till att modersmålet utvecklas
för att barnen aktivt skall kommunicera på såväl sitt modersmål som på svenska."
I Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2005:10) för kvalitet i förskolan framgår att
kommunen bör verka för att alla förskolors arbete präglas av ett interkulturellt
förhållningssätt där olika kulturer ses som en tillgång samt särskilt uppmärksamma att
barn med annat modersmål än svenska erbjuds kontinuerligt modersmålsstöd.
Författningarna ovan anger ett utrymme för att uppfylla läroplanens mål vad gäller stöd
för modersmålet i förskolan även då möjligheten inte finns att anställa en person som
talar modersmålet. En kommun bör således sträva efter att erbjuda stöd för barnets
modersmål på annat sätt då någon sådan person inte finns att tillgå. Detta kan exempelvis
ske genom införskaffande av böcker, disketter eller annat tillgängligt material på
modersmålet eller att kontakter tas med modersmålslärare på skolan för att få idéer om
hur stödet för barnets modersmål kan utvecklas.
Av ärendet framgår att de båda barnen är tvåspråkiga och att både svenska och franska
talas i hemmet. Det är Skolverkets bedömning att barnen omfattas av förskolans
skyldighet enligt läroplanen att få möjlighet att utveckla franska som sitt modersmål.
Y kommun har i ärendet redogjort det språkstödjande arbete förskolan bedriver på
barnens respektive förskoleavdelningar. Kommunen har vidare redogjort för hur
förskolan bedrivit språkstödjande arbete med A. Språkstödet har enligt Y kommun syftat
till att stödja barnen i deras utveckling samt förstärka deras kulturella identitet och dubbla
kulturtillhörighet.
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Det är Skolverkets bedömning att förskolan har strävat efter att utveckla barnens
kulturella identitet. I läroplanen anges att förskolan även ska sträva efter att utveckla
barnens förmåga att kommunicera på modersmålet. Läroplanen ger inte någon tydlig
vägledning för hur stödet att utveckla kommunikationsförmågan ska utformas.
Skolverket har i flera beslut konstaterat att stödet exempelvis kan utgöras av böcker eller
annat tillgängligt material på modersmålet. Y kommun har enligt Skolverket inte visat att
förskolan på något sätt strävat efter att utveckla barnens förmåga att kommunicera på
modersmålet franska. Mot bakgrund härav kan Y kommun inte undgå kritik.

Bilaga 4
Utdrag ur webbsidan Stockholm.se/Sprakcentrum/Förskola
Modersmålsstöd

Enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 98, ska förskolan sträva efter att varje barn som har
ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att
kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Detta kan ske på olika sätt.
Till de förskolor som önskar erbjuder Språkcentrum en kvalificerad modersmålspedagog
som träffar barnen varje vecka. Man leker, sjunger, ritar, spelar spel, klipper och klistrar
och läser sagor på barnens modersmål.
Modersmålspedagogen kan också leda lekar och sånger för hela barngruppen och
översätter på så sätt kulturen, samtidigt som det förstärker identiteten hos de barn de
arbetar med. Om barnen kan träna sitt modersmål redan i förskolan visar den
internationella forskningen tydligt att de klarar skolan bättre. Det blir en bro mellan
språket i förskolan och språket hemma.
Det tar lång tid att lära sig ett nytt språk. Internationella studier visar att det tar ca två år
för ett nyanlänt invandrarbarn att kunna delta i vardagliga, muntliga situationer. Det tar
betydligt längre tid att klara undervisningen i skolans läsämnen. Enligt beräkningar tar det
mellan fyra och åtta år för att barnen ska uppnå samma nivå som de barn som har
svenska som modersmål. Undersökningar visar att elever med annat modersmål än
svenska, som lyckas bäst i den svenska skolan, är de som kontinuerligt deltagit i
modersmålsundervisning från förskolan och genom hela grundskolan.
Enligt förskolans läroplan ska barn med annat modersmål än svenska ges möjlighet att
lära sig svenska samtidigt som de får utveckla sitt modersmål. Modersmålet ska vara ett
levande, dagligt umgängesspråk i hemmet. Språkutveckling och identitetsutveckling går
hand i hand.
Tillsammans med personalen på förskolan utarbetas en handlingsplan för varje barns
modersmålsutveckling. Modersmålspedagogens uppgift är att skapa trygghet och
kontinuitet i barnens tillvaro och se till att det finns en naturlig koppling mellan det
barnet upplever hemma och i förskolan, samt att lyfta fram det positiva med olika språk,
sånger, lekar och traditioner. Därigenom får modersmålet en dubbel funktion: att hjälpa
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barnet att förstå och utveckla det ”svenska livet” och att koppla det till upplevelser av
föräldrarnas språk och kultur.
Modersmålsstödet ska vara en naturlig del av förskolans verksamhet. Genom att
pedagogen tillsammans med barnet/barnen deltar i den planerade verksamheten för
barngruppen och hela tiden samtalar med barnet på dess modersmål, lärs språket in på
ett naturligt sätt.
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